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RAPORT 

din 08 aprilie 2011 

al Comisiei de Cenzori AsDAC, privind activitatea economico-fmanciară a 
Asociaţiei "DreptUri de Autor şi Conexe"(AsDAC), în perioada de referinţă: "anul 
201 0". 
(Raportul conţine cinci pagini scrise. Conform cerinţelor este tipărit în trei exemplare semnate.) 

I. Aspecte generale 
II. Referinţe juridice 
III. Referinţe financiare 
IV. Referinţe băneşti 
V. Referinţe de management 

STRUCTURA: 

VI. Concluzii şi Constatări. Recomandări. 

I. Aspecte generale: 
•. 

1. Comisia de Cenzori, în număr de 5 persoane - membri ai AsDAC, şi-a desfăşurat 
activitatea de control în baza punctului 4.3 a Statutului AsDAC şi în corespundere cu 
normele prevăzute în Legea RM privind asociaţiile obşteşti. 
2. Comisia de Cenzori are următoarea componenţă: 
- Burac Andrei,.preşedintele Comisiei, 
- Arseni Larisa, vicepreşedintele Comisiei, 
- Furdui Galina, membrul Comisiei, 
- Buruiană Victor, membrul Comisiei, 
- Badicu Iurie, membrul Comisiei. 
3. Comisia ge Cenzori a activat pe parcursul anului 2010 în şedinţe protocolare şi non
protocolare, iar actele elucidate în acest raport pentru anul 20 1 O au fost procesate în 
perioada 30 martie- 8 aprilie 2010. 
4. Comisia de Cenzori a procesat şi controlat actele AsDAC în baza principiului de 
bună credinţă. 

II. Referinţe juridice: 

1. AsDAC, inclusiv Directoratul, îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu 
Statutul său, normele juridice na;tionale şi tratatele internaţionale a cărei parte 
este. 

2. Directoratul, în calitatea sa de organ executiv, se supune deciziilor şi 
hotărârilor Consiliului AsDAC. 

3. Relaţia AsDAC cu autorii, interpreţii şi alţi titulari de drepturi privind 
gestiunea drepturilor acestora se stabileşte în baza contractelor bilaterale. 
Numărul celor contractaţi în anul 2010 a constituit 2 675 de creatori, cu 117 
creatori mai mulli decât în anul2009. 
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4. Relaţia AsDAC cu societăţile de autori ale altor state se realizează în baza 
contractelor de reprezentare reciprocă. 

5. Relaţia AsDAC cu utilizatorii de opere se realizează în baza contractelor de 
licenţă. Numărul licenţiaţilor AsDAC, Ia sÎarşitul perioadei de referinţă, a 
constituit 1828 de utilizatori, cu 212 de utilizatori mai puţin decât la sfârşitul 
anului 2009. 

6. Relaţiile AsDAC cu prcstatorii de mărfuri şi servicii se realizează în baza 
contractelor de prestări servicii şi antreprenoriat, operaţiuni · economice 
cori.frrmate de facturi fiscale, 

7. Relaţiile AsDAC cu instituţiile, organele şi structurile statului se realizează în 
conformitate cu normele juridice, economice şi fiscale general obligatorii pentru 
subiecţii de drept ai Republicii Moldova. p 

III. Referinţe financiare: 

1. Prin deducere, Comisia de Cenzori a stabilit că cuantumul reţinei-ilor din onorariile 
distribuite pentru acoperirea costurilor de administrare ale AsDAC a constituit 
29% din totalul remuneraţiei distribuite în perioada de referinţă. 

2. Prin deducere, Comisia de Cenzori a stabilit că Fondul social al AsDAC a 
constituit 2,91% din totalul remuneraţiei distribuite în perioada de referinţă. 

3. Prin deducere, Comisia de Cenzori a stabilit că Fondul de promovare al AsDAC a 
-. constituit 0,29% din remuneraţia distribuită în-. perioada de referinţă. 
4. Prin deducere, Comisia de Cenzori a stabilit că cheltuielile de retribuire a muncii ·. 

angajaţilor AsDAC, ca parte a reţinerilor din onorarii destinate acoperirii 
cheltuielilor de administrare, a constituit 72,75 % (dintre care 58,45% a constituit cota 

sumei brute pentru salarizarea angajaţilor, iar 14,30% - cota defalcărilor· obligatorii datorate de 

angajator în fondurile social şi medical), iar ca parte a cheltuielilor totale - 80,06% (dintre 

care 64,34% a constituit cota sumei brute pentru salarizarea angajaţilor, iar 15,73% - cota 

defalcărilor obligatorii datorate de angajator în fondurile social şi medical). 

5. Prin deducere, Comisia de Cenzori a stabilit, că celelalte cheltuieli (comunale, 
economice etc.), în ansamblul lor, au constituit cea 27,25% din totalul reţinerilor 
din onorarii sau 19,94% din totalul cheltuielilor AsDAC. 

6. Relaţia fmanciară cu organizaţiile de gestiune colectivă din alte state (în 
continuare -OGC-uri), în temeiul contractelor de reprezentare încheiate între 
acestea şi AsDAC, a înregistrat, la sfârşitul perioadei de referinţă, un sold negativ 
în valoare de 605 125lei valabil pentru 30 de OGC-uri străine. 

7. Relaţia financiatăcu autorii altor state, nereprezentaţi de AsDAC, a înregistrat, la 
sfârşitul perioadei de referinţă, un sold negativ în valoare de 145 448 lei valabil 
pentru 21 de state străine. 

8. C6ta de 97,98% din totalul încasărilor AsDAC din perioada de referinţă reprezintă 
onorarii de autor, iar 2,02% - încasiiri din alte operaţiuni, precum taxa de aderare, 
dobânda banilor depozitaţi temporar în perioada 16 februarie-15 august 2010, taxă 
de licenţă etc. Din totalul enunţat de97,98%/100% al onorariilor, 95,74%/97,72% 
a constituit cota achitată de utiliz:1torii de opere înregistraţi juridic în Republica 
Moldova, iar 2,24%/2,28% - de subiecţi din alte state, precum România, Ukraina, 
Belorusia şi Kazahstan, în temeiul contractelor de reprezentare incheiate de 
AsDAC cu OGC-lor din aceste teritorii. 
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IV. Referinţe băneşti: 
• • 

···· 1. Totalul încasărilor acumulate pe parcursul anului 201 O a constituit 6 359 050,72 
lei. 

2. Pe parcursul anului 2010 au fost distribuite onorarii în s~lmă totală de :'i 401 470,34 
lei, dintre care titularilor de drepturi autohtoni - 3 225 594, 36 lei, titularilor străini 
- 598 777,46 lei şi la cheltuieli de gestiune- 1 577 098,52 lei (inclusiv 7 978,50 lei 
din fondul de promovare). 

3. Totodată, în perioada de referinţă au rămas nedistribuiţi 2 832 627, 79 lei. 
4. In perioada de referinţă au fost achitaţi 5 814 636,46 lei, dintre care titularilor 

"" autohtoni- 3 411 444,00 lei, titularilor străini- 258 825,88lei şi pentru acoperirea 
costurilor de administrare - 2 144 366,58 lei (dintre care 1 569 120,02 lei din 
contul rcţincrilor din onorarii, 7 978,50 lei- din fondul de promovare, 128 239,99 
lei - din alte surse, iar 439 028,07 lei - prin împrumut din contul onorariilor 
nedistribuite ). 

5. La finele perioadei de referinţă pe conturile bancare ale AsDAC figurau 
4 838 725,44 lei confirmate prin acte contabile, dintre care 2 006 097,65 lei 
procesaţi şi distribuiţi spre a fi achitaţi titularilor de drepturi, iar 2 832 627,791ei 
- nedistribuiţi. 

V. Referinţe de management: •. 
·. ·. 

L Managementul economico-fmanciar, al AsDAC, este axat pe legislaţia fiscală a 
Republicii Moldova, inclusiv pe cea de nonprofit 
2. Totodată, AsDAC are şi îşi dezvoltă propria metodologie de repartiţie a 
remuneraţiilor membrilor săi în corespund ere cu Legea RM privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe. 
3. Managementul financiar plenar este concentrat în câteva secţii cu autonomie de 
gestiune, rezultatele cărora sunt captate într-un sistem de operare interconectat la 
programul de contabilitate 1 C. 
4. În activitatea sa de management economico-fmanciar, Directoratul AsDAC s-a 
condus de Devizul de cheltuieli şi de surse pentru acoperirea acestora, aprobat de 
Consiliul AsDAC, precum şi de Schema statelor de personal şi cuantumul salariilor 
angajaţilor pentru perioada de referinţă. 

VI. Concluzii si Constatări: 

1. In linii generale activitatea economico-financiară a AsDAC se încadrează în 
normele naţionale şi internaţionale de referinţă. 
2. Contabilitatea AsDAC, ca subiect autonom de management executiv, a respectat 

ordinea juridică internă şi legislaţia fiscală naţională. 
3. Totodată, din cauza imperfecţiunii sistemului general integrat de incasare 

repartiţie şi achitare a remuneraţiilor (softul existent), nu au putut fi strabilite, prin 

a. 
b. 
c. 

raport generath•, unnătoarelc: 
Cota %-lă a comisionului de administrare. 
Cota %-lă a fondului de promovare. 
Cota %-lă a fondului social 
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d. Numărul total de autori, interpreţi şi alţi titulari de drepturi, care şi-au 
ridicat onorariile de la AsDAC. 

e. Lzsta nomznală a creatorilor conform ierarhiei sumelor de remuneraţie. 
f Suma remuneraţiei cumulate pe categoriile de drepturi conform Licenţei 
obţinute de AsDAC dela AGEPI 
g. Producătorii de fono şi videograme gestionaţi contractual . sau non 
contractual. 
i. In aceiaşi ordine de idei, achitarea banilor, creatorilor, se efectuază prin 
modalitatea chesh şi prin transfer inclusiv prin intermediul cardurilor bancare 
personale. Comisia de Cenzori, a constatat, ca . aceste achitări nu conţin 

rapoarte succinte de elucidare a sumelor destinate achitării. 

4. Comisia de Cenzori a constatat că segmentul televiziunilor, deşi după încasările 
onorarilor se află pe locul doi, necesită angajaţi suplimentari fiindcă este imposibil 
ca o singură persoană (care este situaţia actuală) să reuşească şi cu acumularea 
datoriilor, şi cu colectarea dărilor de seamă privind creaţiile valorificate, precum şi 
cu eliberarea licenţelor în adresa celor care nu dispun de licenţa AsDAC. 
5. Comisia de Cenzori a constatat că segmentul ambiental este gestionat mai 
eficient decât restul segmentelor. 
6. Comisia de Cenzori a constatat că la sf'arşitul perioadei de referinţă peste 700 de 
agenţi economici datorează AsDAC cea 2 607 932 lei. Un număr considerabil 
dintre-· datornici au licenţe expir.ate. · -. -. 
7. Comisia de Cenzori a constatat că cheltuelile de poştă şi cheltuielile de 
telecomunicaţii au înregistrat o creştere în comparaţie cu perioada de referinţă 
precedentă, dar au fost argumentate de către contabilitate prin necesitatea 
respectării legislaţiei fiscale privind informarea contribuabililor. 
8. Comisia de Cenzori a constatat că banii cheltuiţi şi cumulaţi în fondul social, 
fondul de promovare şi comisionul de administrare, în general, sunt cheltuiţi 

conform normelor şi necesităţilor. 
' 

9. Fondul de promovare are ca scop promovarea imaginii publice a AsDAC, în 
calitatea sa de OGC licenţiat, credibil şi redutabil. Respectiv, cheltuielile nominale 
spre unii autori nu trebuiesc incluse în acest fond, ci decontate în fondul social 

A • 

GENERALIZÂND · concluziile, Comisia de Cenzori a constatat că activitatea 
economico-financiară, dar şi cea de management este bună, dar, totuşi, Comisia 
consideră că Directoratul AsDAC trebuie să ţină cont · de următoarele 

recomandări ale Comisiei: 
L Triaj financiar conform art 49, p.3, It.b., a Legii RM privind dreptul de autor şi 

dreprurile conexe şi, în corespundere cu statutul AsDAC, respectiv, în 
corespundere cu Hotărârile Consiliului de Conducere. Astfel, în momentul 
intrării pe contul AsDAC a sumei de bani "x", 1%, să se deconteze la fondul de 
promovare, 5% să se deconteze la fondul social şi maximum 30% să se 
decontezela fondul comisionului de administrare. 

2. Omogenizarea Comisionului de administrare, prin revederea şi modificarea 
Hotărârii Consiliului AsDAC din 30.12.2009 privind cuantumul comisionului. 
Astfel, să se stabilească un cuantum unic de comision sau a maximum 3 poziţii. 
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3. Generarea rapoartelor conform art 49, p.3, lt.c., a Legii RM privind dreptul de 
autor şi dreprurile conexe, cu elucidarea succintă a sumelor încasate de către 
titularii de drepturi. Anexarea rapoartelor nominale la sumele destinate achitării. 

4. Recuperarea datoriilor, în sumă de cea 2 600 000,00 lei, care urmează să fie 
achitate de către, cei peste 700 de utilizatori de opere, licenţieţi şi nonlicenţiaţi. 

5. Achitarea remuneraţiilor destinate autorilor, interpreţilor şi altor titulari de 
drepturi, sistematic, la timp şi în corespundere cu art 49, p.3, It.d., a Legii RM 

·privind dreptul de autor şi dreprurile conexe, adică proporţional cu valorificarea 
reală a operelor. 

6. Modernizarea sistemului de gestiune economico-financiară (soft), inclusiv 
latura distribuirii banilor, prin abandonarea sistemului existent şi",implimentarea 
unui nou soft sau prin perfecţionarea substanţială a programului existent. In cazul 
în care va fi implimentat un nou soft, atunci acela neapărat trebuie să fie licenţiat. 
7. Stabilirea relaţiilor contractuale cu majoritatea OGC-urilor străine 

privind reprezentarea reciprocă a drepturilor titularilor' de drepturi de 
autor şi conexe. 

8. Mărirea cuantumului fondului de promovare. Este un imperativ al timpului şi 
va facilita considerabil procedura de colectare a banilor. 

9. Reforma managerilală internă AsDAC prin recunoaşterea punctelor slabe şi 
identificarea noilor oportunităţi cu impact pozitv asupra AsDAC. 

lO.Revederea întregii politici de . .salarizare şi remunerare a muncii prin ajustart<a 
acesteia la noile cerinţe ale timpului. ' 

ll.Încheierea acordurilor reciproc avantajoase cu structurile statului adiacente 
sectorului de drept de autor şi conexe, cum ar fi: CCA, MAI, Inspectoratul fiscal, 
~inisterul Economiei, Ministerul Culturii, AGEPI, şi multe altele. 

12.Încheierea acordurilor reciproc avantajoase cu structurile de reprezentare 
comună ale utilizatorilor. Este vorba despre utilizatorii gtupaţi pe tip de 
licenţe: ambientali, radio, tv, cablu, mixte s.a. 

13. Comisia de Cenzori AsDAC, în componenţă deplină, după cum şi semnează 
mai jos,. propune Consiliului AsDAC şi Directoratului să ia act de raportul final 
anual 201 O al Comisiei. 

SEM1AZĂ: 

Burac Andrei, preşedintele Comisiei ~~1JJ ~ 

Arseni Larisa, vicepreşedintele Comisiei ~ 

u:r~L:· Furdui Galina, membrul Comisiei 

Badicu Iurie, membrul Comisiei 
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